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இந்த ஏடுகள் சுமக்கும் எழுத்துக்கள் பற்றி:

"இதயத்தின் இதயம்"- எந்த ஒரு பதை[ப்பாக இருப்பினும் உணர்வுகளுக்கு உருவம் வெகாடுப்பதாகஜேவ 
அதைமகிறது. ஓவியன் தன் உணர்வுகதைf வண்ணமாக தீட்டுகிறான், சிற்பி  தன் உணர்வுகதைf சிற்பமாக 
வெசதுக்குகிறான். அஜேத வரிதைசயில் கவிதைதயாய் மிளிர்கிறது என் உணர்வுகள் இந்த புத்தக 
பக்கங்களிதை[ஜேய.

வெபரும்பான்தைம காதஜேல நதை[யிடும் இந்த நூலின் ஏஜேதனும் ஒரு பதிவிலாவது என் உணர்வுகள் உங்கள்
இதயத்ஜேதாடு உறவாடும் என நம்புகிஜேறன்.
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முன்னுதைர

வெமாழி தந்த தமிதைrயும், 

வாr வழி தந்த தாய்மண்தைணயும், 

உயிர் வெகாடுத்த தந்தைததையயும், 

தன் உதிரம் வெகாண்டு 

உருக் வெகாடுத்த அன்தைனதையயும் - வணங்கி!

என் முதல் நூலிற்க்கு பிள்தைfயார் சுழி இடுகிஜேறன்.

'காதல்'’ தாய்தைமதைய ஜேபாலஜேவ அதுவும் ஓர் அrகன சகாப்தம். வெபரிய தவறுக்ஜேக கிதை[த்துவிட்[ 
மன்னிப்பு, சின்னஞ்சிறு தவறுகளிதை[ஜேய சிக்கிக்வெகாண்டு தவிக்கும் ஜேபாது தான் புரியும் காதல் 
இனிதைமயான இம்தைச என்று.

பலரின் அனுபவத்திலும், சிலரின் பதை[ப்பாற்றலாலும் நான் அறிந்த காததைல காதலித்து எழுதிய 
கவிதைதகள் அந்த காதலுக்ஜேக சமர்ப்பணமாய்

நிrல் ஜேதடும் நிதைனவுகfாய் 

"இதயத்தின் இதயம்".

By
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அம்மா

சிறு உயிர்த்துளிக்கு 

உருக்வெகாடுத்தாய்........

உன் உயிர் பிழிந்து 

நான் உயிர் துளிர்த்ஜேதன்......

உதிரம் கதை[ந்து அமிர்தம் வெகாடுத்தாய்......

உனதிரு விழிகளுக்குள் 

இன்றும் கருவாஜேனன்.........

வெவறும் வெமய்யாக நீயிருந்து 

உயிராக என்தைன வfர்த்த 

அன்தைனக்கு!

இந்த கவிமதைrயின் முதல் துளி 

சமர்ப்பணம்.......!
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அப்பா

 க[ற்கதைர மணலில் உம் விரல் பிடித்து 

 நதை[ பயில 

அதைல என்தைன ஜேமாதும் முன்ஜேப 

உம் கரங்களுக்குள் தஞ்சம் புகுந்ஜேதன்! 

பள்ளி பருவத்தில் ஐந்தாம் ஜேவதமாய் 

உம் வெபயதைர எழுதிஜேனன்! 

சில சமயங்களில் ஜேதாrனாக மாறிப்ஜேபான 

உம்தைம நிதைனத்து வெநகிழ்த்ஜேதன்! 

வெபௌர்ணமி நிலவாய் ஒளிவீசிய  உம்தைம 

அமாவாதைசயில் ஜேதடுகிஜேறன்! 

ஜேநற்று நி)த்தில் நிrலாய் 

வெதா[ர்ந்த உம்தைம 

இன்று என்தைன தீண்டும் வெதன்றலில் 

சுவாசமாய் ஜேதடுகிஜேறன்! 

நிகழ்கால வெவறுதைமதைய ஜேபாக்க 

இறந்த காலமாய் மாறிப்ஜேபான 

உம்தைம அதைrக்கிஜேறன்! 

என் தன்மானம் தடுத்த ஜேபாதிலும் 

எனது ஏக்கம் யாவும் 

மrதைலயாக மகிழ்ந்திருக்க ஜேவண்டும் 

உமது இருக்கரங்களுக்குள்!
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கவிதாஞ்சலி

(  தாயின் தாயிர்க்காக  )  

நிதைனவதைலகள் விழிவழிஜேய உதிர......... 

 ஊதைமயாகி ஜேபான இதழ்கஜேfாடும்........... 

 உதை[ந்து ஜேபான இதயத்ஜேதாடும்........... 

 ஓஜே[ாடி வந்ஜேதன் 

 உங்கள் உயிரில்லா உ[தைல காண! 

 தைகபிடித்து கதைதப்ஜேபசி ந[ந்த நிதைனவுகfால்......... 

 கட்டி தழுவ நிதைனத்த எனக்ஜேகா 

 அனுமதி மறுக்கப்பட்[து! 

 உம்தைம இப்ஜேபாது சுமக்கும் கண்ணாடி ஜேபதைrயால்........ 

 இதுவதைர கண்ணீர் சிந்திய வானம் 

 இப்ஜேபாது புன்னதைகக்கிறது 

 இரவலாய் எமக்கு தந்த 

 தன் வெவண்ணிலதைவ மீண்டும் வெபற்றுக்வெகாண்[தால்! 

 பூமித்தாயும் பூவாய் மலர்கிறாள் 

 உம் பூந்ஜேதகம் ததைன மடிஜேயந்தி[! 

 கண்ணின்மணியாய் நீங்கள் காத்த 

 ஜேபதைதமகள் அழுகிஜேறன்......... 

 இனி உம்தைம காணப்ஜேபாவதும் இல்தைல 

 இந்த துயர் மீfப்ஜேபாவதும் இல்தைல 

 தாயின் தாயிர்க்காக கண்ணீரு[ன்........
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என்னவள் !

ஜேமகங்கள் ஜேமாதிக் வெகாள்f 

சிதறி விழுந்த ஒரு துளி தான் 

உன் இதயமானஜேதா!

ஆர்ப்பரிக்கும் அதைலக்க[லின் 

அடி ஆrம் புதைதந்திருக்கும் 

வெமௌனம் தான் 

உன் வெபண்தைமயானஜேதா !

கம்பன் வடித்த 

கவிதைத வரிகள் கrன்று விழுந்து 

உனதிரு விழிகfானஜேதா!

வல்லினம் வலுவிrந்து 

வெமல்லினம் ஜேமாகம் வெகாண்டு

இதை[யினம் இ[றிவிழுந்து 

உன் இதை[யானஜேதா!

வியக்கிஜேறன்......

அந்த பிரம்மதைன கண்டு 

வியக்கிஜேறன்.......

துடிக்கிஜேறன்........

வெமாழிஜேயதும் இன்றி அவன் பதை[த்த 

கவிதைததைய

வெசந்தமிழில் வெமாழிவெபயர்க்க 

துடிக்கிஜேறன்!
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இதயத்தின் இதயத்திற்கு

என் இதயஜேம !

வெதளிந்த பகல் வானில்

வெதரியாத வெவண்ணிதைலவாய்

நானிருந்த ஜேபாதும்..........

என் வெபண்ணிலவு

உன் நிதைனவில் தான் க[ந்து வந்ஜேதன்

தனிதைம க[ல் யாவும்!

எனது ஜேத[லின் பாதைத - ஏஜேனா

ஜேதால்வி கதைfப்பில்

முட்டுச்சந்தில் ஜேமாதி நின்றஜேபாவெதல்லாம்

நான் இதைfப்பாற இ[ம் தந்தது

என் இனியவஜேf!

உனதிரு இதைமகள் தாஜேன...…

உனக்காய் என்னி[ம்

கவிதைத ஜேகட்கும் கவிதைதஜேய!

ஒவ்வெவாரு முதைறயும் 

வெமாழிமறந்து வெமௌனியாகிறது 

எனது எழுதுஜேகால்!

உன் கயல்விழி அrகிஜேலா

மதிமுக வடிவிஜேலா  - அல்ல!

கருவதைறயிலிருந்து தன்தைன இம்சிக்கும்

சதைத பிண்[த்தைத ஜேநசிக்கும்

தாயாய்........

நீ தரும் அன்பில்!
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நிலஜேவாடு ஜேதநீர்!

என் வெபண்ணிலஜேவ!

பயண இதை[வெவளியில்

உன்ஜேனாடு பருகிய ஜேதநீர்........

நிதைனவுகளில் இனிக்குதடி!

நிrலாடும் வெநாடிகfாய்

மனதில் வெவண்சாமரம் வீசுதடி!
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   இயற்பியல்........!

என்னவெவன்று வெசால்ஜேவன் 

இன்னமுஜேத!

உன்தைன இன்னவெதன்று வெசான்னால் தகுஜேமா?

எடிசன் அளித்த ஒளியின் கருஜேவ.........

இதைறவன் பதை[த்த இயற்தைக வரஜேம!

நியூட்[ன் கனவுகளின் கfஜேம.......

காலம் காட்டும் கடிகார முட்களின் இதைசஜேய!

யாதுமாகி நீ நின்றால்

ஜேவவெறன்ன நான் வெசால்ஜேவன் .........!

கதைரயும் காற்றின் வெமாழியனாய்.........

சுrலும் காற்றாடியின் உயிரானாய்..........

உரு இன்றிஜேய உருவமானாய்.........

அழிவில்லாத ஆதியுமானாய்............

புரியாத புதிர் நீ என்றால்

ஏஜேதனும் விதை[ உண்ஜே[ா?

விதை[யும் நீயானால் 

ஜேகள்விகள் ஜேவள்வியாகுஜேம!

இயங்கும் உலகின் 

இதயத்துடிப்ஜேப............

உன்தைன என்னவெவன்று நான் வெசால்ஜேவன் 

என்னமுஜேத! 
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இருவிழி கவிதைத.......

நான் தைம வெகாண்டு 

தீட்டுகிஜேறன்

சில கவிதைத........!

நீஜேயா......

இரு கவிதைதகளுக்ஜேக 

தைம தீட்டுகிறாய்.........! 
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நட்சத்திரம்

ஜேமகமகள்  ஜேகாலமி[ 

எண்ணி.........

இட்டு விட்[ புள்ளிகளில் 

காதல் மயக்கத்தால் 

விட்டு தைவத்த மிச்சம் தான் 

நட்சத்திரங்கஜேfா!  
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தீபச்சு[ஜேர!

இரவின் இருளில் மிளிரும்

ஜேதவதைத நீ!

ஜேகாவில் கருவதைறயில்

க[வுளின் மறுவுரு நீ!

ஒற்தைற சூரியன் ஜேபாதாவெதன்று

வீட்டிற்வெகாரு சூரியனாய்

உன்தைன ஏற்றி தைவத்ஜேதாம்......!

ஆயிரம் மின்விfக்குகள்

ஒளிர்விட்டும் - எட்[வில்தைல

உன் ஒற்தைற சு[ரrகு.......

தைம இன்றி........ வெசாற்கள் ஏதுமின்றி.........

மனிதன் பதை[த்த

முதல் கவிதைத நீ!
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நதிஜேயார கால்த[ங்கள்

தத்தி தாவி 

மண்ஜேணாடு தவழ்ந்த 

ஒற்தைறயடி பாதைதகள்.........!

கல்விஜேயாடு நட்பும் கற்பித்த பா[சாதைல.......

உணஜேவாடு சமத்துவம் ஊட்டிய மரத்தடி நிrல்........

முதல் சந்திப்தைப இன்றும் 

முகவரியிட்டு காட்டும் 

பள்ளித்ஜேதாழியின் புன்னதைக - என 

சில நிதைனவு சிதறல்கள்.......! 

ஓராண்டு காத்திருப்பில் 

புத்தாதை[ கனவுகளுக்கு இதை[யில் 

தீபாவளிக்கு எடுத்து வந்த 

பள்ளி சீருதை[........

வார இறுதி நாfன்று மட்டும் 

ஜேததைவக்கும் குதைறவாய் 

தைகஜேயடு கதைதப்ஜேபசும் திண்பண்[ங்கள்..........

கண்ஜேணாடு கலந்து 

கருத்ஜேதாடு மட்டும் நிதைறந்து 

இன்றும் மனக்கண்ணில் தைமயல் வெகாள்ளும் 

இதைச வெபாம்தைம - என 

ஏற்றிய விfக்கட்டியில் தங்கிவிட்[ இருfாய் 

ஏழ்தைமயின் புதைகப்ப[ங்கள்..............

மனதில் புதைதந்த நிதைனவுகள் 

விதைதத்து வெசல்லும் 

இதஜேrார புன்னதைகயில்......

சிக்கிக் வெகாண்டு தவிக்கிறது 

க[த்த கால ஏக்கங்கள்! 
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வெமௌனம்

இந்த உலகின் 

மிக அrகான கவிதைத.......

கண்ணீர் வெதக்கி நிற்கும் விழிஜேயாடு

பிரிய மறுத்து புன்னதைக பூக்கும் இதழ்கஜேfாடு 

ஒலியற்ற வெமாழி ஜேபசும் 

வெபண்தைமயின் வெமௌனம்!
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காதல்

பூக்கள் இதைசந்த பிறகும் 

மதுரம் மறந்து நிற்கும் 

வண்டுகள்.........

காதல்!
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இருளில் ஒளியாய்!

எதற்கு தான் இங்கு

நான் பிறந்ஜேதவெனன்று

இருள்வாதைன.........

நான் பார்த்த ஜேநரம்

எனக்கு தாவெனன்று

எதிரில் நீ வந்தாய[ா

கனவில்...........!  
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அன்ஜேப உந்தன் அன்பில்

முற்றும் துறந்த முனிவரும்

சுற்றும் மறந்து........ 

சற்ஜேற மயங்கும்......... 

மrதைலயின் வெகாஞ்சல் நீ! 

பிள்தைf பசியாற............ 

வெவள்தைf மனஜேதாடும் 

வெகாள்தைf பசிஜேயாடும் புன்னதைகக்கும்......... 

தாய்தைமயின் கர்வம் நீ! 

ஆதைச ஓதைச மதைறத்து........ 

வெமௌன பாதைச ஜேபசி.......... 

விலகி நிற்கும்........ 

வெபண்தைமயின் வெபருதைம நீ! 

அன்ஜேப! 

உந்தன் அன்பில்....... 

வெமாழிகள் மறந்து ஜேபாஜேனன், 

மரண நிதைலயும் க[ந்து ஜேபாஜேனன்! 

எத்ததைன வர்ணதைன தந்தும் 

பித்ததைன ஜேபால் அதைலகிறது 

எந்தன் சிந்தைத! 

வரிகfற்ற வசனங்களில்.......... 

வார்த்தைதகfற்ற கவிதைதகளில்......... 

உன் புகழ் பா[ துடிக்கிறது 

என் ஜேபனா! 

இருந்தும்.............. 

தன்னிதைல மாறாமல் 

என்நிதைல கண்டு நதைகக்கிறது 

வெவள்தைfக்காகிதம்!
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நீயின்றி நான்

காதலில் கசிந்துருகி 

கனவுகளில் வெதாதைலந்து விட்ஜே[ன்........! 

உன் பாதம் ஜேபாகும் 

பாதைதகளில் சருகுகfாய் 

சிதறிக்கி[க்கிஜேறன்..................!! 

யாருமற்ற ஜேபார்க்கfத்தில் 

ஒவ்வெவாரு முதைறயும் 

ஜேதாற்றுத்தான் விடுகிஜேறன் 

உன் நிதைனவுகளின் பதை[வெயடுப்பால்............!!! 

உயிரற்ற விழிவழிஜேய...... 

உணர்வற்ற கவிதைத 

படிக்கிஜேறன்......... 

புரிந்து வெகாள்f ஏதும் இல்லாத ஜேபாதும் 

பிரிந்து வெசல்ல மனமின்றி 

கவிதைத வரிகளிதை[ஜேய 

ஜேதங்கி விடுகிஜேறன்................!!!! 

விழுந்துவி[வில்தைல என்ற ஜேபாதும் 

எழுந்து வி[ முடியவில்தைல............!!!!! 

ஏன[ா வதைதக்கிறாய்.......? 

வெதன்றலுக்ஜேக சாய்ந்து விட்[ 

ஆலமரமாய்............ 

புயல் காற்றுக்கும் 

ததைல அதைசக்கா 

புல்வெவளியாய்........... 

நீயின்றி நானிருக்க! 

இரத்தம் கூ[ வெசல்ல முடியாமல் 

என் இதயம் முழுவதும் 

நீயிருக்க 

எப்படி வாழ்ஜேவனா[ 

நீயின்றி............?
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கனவுகள்

என் காதஜேல! 

உன் குரல் ஜேகட்கும் ஜேபாவெதல்லாம் 

உன் விரல் பிடிக்க ஏங்கி............ 

மதிமுகம் பார்க்க தயங்கி.......... 

உனதிரு கருவிழியில் வெதாதைலந்து ஜேபாகிஜேறன்........ 

தினமும் கனவில்! 

என் உயிஜேர! 

காதல் ஊற்ஜேறடுக்க...... 

கண்ணீர் ஓதை[யில்........ 

கவிதைத கப்பலாய்........ 

என் கனவுகள் உனக்காய்!
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வெநருக்கத்தின் தூரம்!

உன் சுவாசம் என்தைன

தழுவிச்வெசல்லும் இதை[வெவளியும்

உன் விரல்கள் என்தைன

வெதாட்டுவி[ா வெநருக்கமும்

பிடிக்குஜேத!
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தாயுமாஜேனன்!

நீ 

மrதைலவெயன என் மடி சாய்ந்து 

கவிதைதவெயன சிரிக்கிறாய்.......... 

நான் 

காதல் மறந்து

காமம் துறந்து 

தாய்தைமயில் திதைfக்கிஜேறன்..........

கனவில்!
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ஜேதடிஜேய  வெதாதைலகிஜேறன்!

உனக்கான ஜேத[லில்........... 

வெதாதைலந்து ஜேபான என்தைன 

ஜேதடிஜேய கதைரகிறது.......... 

அந்த நிலஜேவாடு 

எந்தன் இரவும்..........!
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காதலினாஜேல

இfம் வெதன்றல் 

தழுவிச் வெசல்லும் 

மாதைல - ஜேவதைfயிஜேல! 

மஞ்சள் வெவயிலிற்கு 

குதை[ பிடிக்கும் 

ஜேசாதைல - நடுவினிஜேல! 

பசுதைம கூந்தலுக்கிதை[யில் 

வகிவெ[டுத்து ஓடும் 

சாதைல - முடிவினிஜேல! 

அதைலயாடும் சருகாய்.......... 

தனிதைம நதியாடும் குrலாய்......... 

காத்திருக்கிறது இந்த 

பூமாதைல - காதலினாஜேல!
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உனக்காக

இருந்தும் பயனில்தைல 

என்று வெதரிந்தும் 

வாழ்கிறது என் காதல் 

உனக்காக..............
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உன்ஜேனாடு மட்டும்........

என் காததைல உன்னி[ம் வெசால்ல 

ஒரு வெநாடி ஜேபாதும் - ஆனால் 

எத்ததைன உண்தைம என்பதைத காட்[ 

என் வாழ்வின் 

ஒவ்வெவாரு வெநாடியும் ஜேவண்டும் 

உன்ஜேனாடு...........
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உனக்குமாய்......

நித்தமும் இரவில்....... 

விழியின் விளிம்பில்.......... 

நீ என்தைன ஒற்தைற தைகயில் அதைணக்க 

நான் நம் காததைல இரு கரங்களில் சுமக்க 

உனது தைகஜேபசியில் 

நமது குடும்ப புதைகப்ப[ம்! 

கனவா என்று நிதைனத்ஜேதன்....... 

உறங்கும் முன்ஜேப வருவது கனவா? 

இல்தைல கற்பதைனதான்...... 

நி)மும் ஜேதாற்று ஜேபாக 

நதைகக்கிஜேறன், கற்பதைனதைய எண்ணி அல்ல 

உனக்கும் ஜேசர்த்து நாஜேன காதலிப்பதைத நிதைனத்து.......

30



புரியவில்தைல உன் பிரியம்.....

விலகி வெசல்ல

நிதைனத்த வெபாது

வெநருங்கிவந்தாய்........

உன் நிதைனவால்

நான் உருகும் ஜேநரம்

ஏன[ா!

என்தைன மறந்துஜேபானாய்.........
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காதல் வதைதகள்.......

சிதறிப்ஜேபான என் இதயம் 

தினமும் சிதைறக்குள் 

சிக்கிக்வெகாண்டு தவிக்கிறது 

உன் நிதைனவால் மட்டும்!

உன்தைன காண  

ஏங்கி ஏங்கி இதைமக்க கூ[  

மறுக்கிறது என்  இதைமகள் இரண்டும்..........

உன் ஸ்பரிசம் வெதா[ 

ஜேவண்டி ஜேவதைலநிறுத்தம் 

வெசய்கிறது எனது சுவாசம்.........

விடிய மறந்திட்[ இரவுகளும்

என்தைன பிரிய மறுத்திட்[ 

உன் நிதைனவுகளும்.........

ஜேகார்த்து

கானல் நீர்தனில்  வெசல்லும் 

காகித ஓட்[மாய் 

என் பாதைலவன கவிதைதகள்..........

எண்ண எண்ண தீரவில்தைல 

உன் நிதைனவுகள்........

என்ன மருந்திட்டும் ஆறவில்தைல    

காதல் காயங்கள்..........
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யாதுமாகினாய்…….

அrஜேக!

உன் கதை[விழி பார்தைவயில் 

விழுந்த வெநாடியில் அறிந்து வெகாண்ஜே[ன் 

என்னுள் துடிக்கும் இதயம் 

உனவெதன்று!

உன் வெபயரினுள் அ[ங்கிப்ஜேபான 

என் உலதைக மீட்வெ[டுக்க விரும்பவில்தைல

நீ இதைசய ஜேவண்டுகிஜேறன்............

உன் உறவாக 

நான் மாற அல்ல.....

என் உயிராக  நீ வாr! 

எதிஜேர நீ நிற்க 

எரியும் தீயாய் இதயம் 

எதைன வதைதக்க.......

என் காதல் மலதைர உன் காலடியில் சமர்ப்பிக்க 

வெமாழியற்று ஏங்குகிஜேறன்.........

உயிஜேர!

என் காதல் மட்டும் நீவெயன்றால் 

வெசால்லியிருப்ஜேபன் காததைல மட்டும்.........

நான் இதைம மூடி ரசிக்கும் வெதன்றல்.........

என் இதயம் வெதாட்டுச் வெசல்லும் 

மrதைலயின் முத்தம்........

என யாதுமாகி நீ நிற்க 

எப்படி உதைறப்ஜேபன் காததைல மட்டும்!

நின்று ஜேபான மதைலச்சாரல் 

நித்தம் நிதைனக்க தைவக்கும் சிறுபா[ல்

மாதைல ஜேநர வெசவ்வானம் 

அதிகாதைல ஜேகட்கும் குயில் பாட்டு

என யாதுமாகி நீ நிற்க 
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எப்படி உதைறப்ஜேபன் காததைல மட்டும்!

மதைறய மறுக்கும் கதிரவன் 

இரதைவ வெதாதைலத்த நிலவு 

இனிதைமயான வெவறுப்பு 

வெகாஞ்சம் கசக்கும் அன்பு 

என

கற்பதைனயில் நிதைறந்து 

கனவுகளில் நுதைrந்து 

என் நிதைனவுகள் யாவும் 

நீயாகி ஜேபாக 

எப்படிய[ா  உதைறப்ஜேபன் காததைல மட்டும்! 
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நிதைனவு வீதைண

நித்தமும் 

உன் நிதைனவு வீதைணதைய 

மீட்டும்ஜேபாவெதல்லாம்........ 

சில ஸ்வரங்கள் கவிதைதயாகின்றது! 

வெசால்லில் அ[ங்கா என் காதல் 

கண்ணீராகின்றது!
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உன் நிதைனஜேவாடு.......

உன் வாழ்நாட்கஜேfாடு ஒட்டிக்வெகாள்ளும் 

ஜேபராதைசவெயல்லாம்  எனக்கில்தைல.........

ஓரிரு வெநாடிகள் உன் அன்பில் 

உயிர்வாr ஜேவண்டும்.........

பனியாய் உருகும் எந்தன் வாழ்வின் 

சில வெபாழுதுகள் உன் நிrலில் 

இதைfப்பாற  ஜேவண்டும்.......

சாதைலஜேயார ஜேதநீர் விடுதிகளில் 

சில மணித்திலயங்கள் 

உன்ஜேனாடு கழித்தி[ ஜேவண்டும்.......

ஒஜேர ஒரு முதைறயாவது 

உன் மடி சாய்ந்து அழுதி[  ஜேவண்டும்.......

உன் வருதைகக்காய் காத்திருக்கும் 

மதைrக்கால மாதைல ஜேவதைf ஜேவண்டும்........

என் கவிதைத வரிகள் 

உன் விழித்தீண்டி உயிர் வெபற ஜேவண்டும்..........

மதைrஜேயாடு  சிறு நதை[பயணம் 

விரல் பிதைணப்பில் சில வியர்தைவத்துளிகள் 

என் வெசவிஜேயாரம் உன் குரலில் வெமல்லிதைச 

என் இதய துடிப்பாய் உன் வெமன்னதைக 

ஜேவவெறன்ன ஜேவண்டும் அன்ஜேப!

கிழிந்து ஜேபான என் வாழ்வின் 

பல வண்ண ஒட்டுக்கfாய் 

உன் நிதைனவுகள் - மட்டும்

ஜேபாதும் என்ஜேபன்.........! 
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காதலா கருதைணயா?

திக்கு முக்காடி

சுவாசத்திற்கு ஏங்கும்

என் இதயத்தி[ம் வெசால்லிவிட்டு ஜேபா.......

உன் வருதைக

காதல் அல்ல

கருதைண என்று!
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எரிந்தும் உருகாத வெமழுகாய்.........

உயிரில் உதைறந்து 

உதிரம் கலந்த 

என் வெமாத்த காததைலயும் 

கதைரத்துவி[ஜேவ..........

கவிதைத வெகாண்டு காவியம் வெசய்ஜேதன்!

கனதைவ சிதைறபிடித்து 

கற்பதைனக்கு கடிவாfமிட்ஜே[ன்

உணர்தைவ உதை[த்வெதறிந்து 

விழிஜேயார ஏக்கங்கதைf தூக்கிலிட்ஜே[ன் 

தூரம் வெசன்றுவிட்[ தூக்கத்தில் 

என்தைன வெதாதைலத்து வி[ எத்தனித்ஜேதன்.........

இதயம் துறந்து 

பிரிவின் துதைணயால் 

பிதைrயின்றி பதை[த்துவிட்[

இறுதி அத்தியாயம்.........

ஏஜேனா! தைவத்து விட்[ முற்றுப்புள்ளி 

வால் முதைfத்து 

எண்ணில் முகாமிடும் உன் நிதைனவுகளில் 

மீண்டும் துளிர்விடும் காததைல 

என் வெசய்ஜேவன்........! 
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கண்ணாfஜேன கண்ணாக வா!

அrஜேக!

உன் நிதைனஜேவாடு மலரும் 

மாதைல.........

இரஜேவாடு இருfாய் கனவுகள்.....

விடிந்தும் விடியாத வெபாழுதுகள்......

கதைரயும் வெநாடிகளில் 

ஜேதடுகிஜேறன்.........

விழியால் அல்ல 

என் விழியாய் உன்தைன!
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நிதைனவு அதைண........

நீ என்ஜேனாடு 

விட்டுச்வெசன்ற தனிதைமதைய 

இன்னும் 

கட்டிக்காத்து வெகாண்டிருக்கிறது 

உன் நிதைனவுகள்..........
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திரும்பி பார்க்கிஜேறன்!

வெசால்லில் அம்வெபடுத்து 

வில் வதைfக்கும் எந்தன் 

கண்கள் ஜேபசும் 

கவிதைத படித்த 

முதல் ஆண்மகன் நீ........

இதைச அற்ற பா[லாய் 

என் வெமௌனதைத

வாசித்த கள்வன் நீ.......

கர்வம் பூண்டு அதைலந்த 

எந்தன் கப[ம் உதை[த்து

வெபண்தைம வெமாழி ஜேபச தைவத்த

ஜேபரதைல நீ........

என் அன்ஜேப!

வெசாற்கள் மறந்து 

வெமௌனம் க[ந்து 

என் வெபண்தைம உணர்ந்த தருணம்........

உலகம் மறந்து உன் விழிஜேயாடு 

கதைரந்து ஜேபான மாயம் 

மீண்டும் வெதா[ருமா? 
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கண்ணீர் யுத்தம்........

பகலில் மதைறந்து

இரவில் வெவளிவரும் சந்திரனாய்

உன் நிதைனவுகள்

இருளில் எதைன துரத்த

விடியும் வதைர முடிவதில்தைல

கண்ணீர் யுத்தங்கள்

கனவிலும்.........!   
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முப்வெபாழுதும் நீஜேய.......

விழுந்து சிதறும் மணித்துளிகதைf 

எண்ணி எண்ணி பிரிந்துவிடும் 

கடிகார முட்கfாய்..........

தவற விட்[ தருணங்களின் 

சிதறிப்ஜேபான நிதைனவுகதைf 

ஜேசகரித்ஜேத நகர்கிறது 

எனது காலம்!
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கண்ணீராய்.........

என்தைன 

மறுக்கஜேவா மறக்கஜேவா 

உன்னில் என் மீது காதல் 

இல்தைல........

உன்தைன 

மறுக்கஜேவா மறக்கஜேவா 

நீ என் காதல் மட்டும் 

இல்தைல.........

உன்  பிரிதைவ நிதைனக்கும் 

ஒவ்வெவாரு வெநாடியும் 

கதைரபுரண்டு ஓடுகிறது  காதல் 

என் விழிஜேயாரம் கண்ணீராய்...........!
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என்ன தருவாய்

உன்தைன ஜேகட்ஜே[ன் 

நிதைனவுகள் தந்தாய்.......... 

காதல் ஜேகட்ஜே[ன் 

காயங்கள் தந்தாய் ............ 

எதிர்பார்ப்புகள் யாவும் 

ஏமாற்றங்கfாக............. 

இறுதியில் 

உன்னி[ம் வெதாதைலந்து ஜேபான 

என் உள்fதைத ஜேகட்கிஜேறன் 

இப்ஜேபாது 

என்ன தருவாய்?
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ஜேத[ல்.......

என் பார்தைவ.......

உன் இதைமகளுக்குள்

தத்தி தழும்பும் காதலிலும்.......

என் இதயம் முழுதும் 

நிதைறந்திருக்கும் உன்னிலும்.......

நிதைலத்துவி[!

ஜேத[ல் ஏஜேனா.......

உன் இதழ்கள் 

வெசால்ல மறுக்கும் காதலிலும்.......

உன் இதய  ஓரம் 

ஒழிந்துவெகாண்டிருக்கும் என்னிலும்.........

அதைலகிறது!
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கண்ணீர் இரவுகள்

என்றுஜேம 

உன்தைன ஜேசர ஜேபாவதில்தைல......... 

இரவின் இருளில் 

நிலவின் வெமௌனம் வெகாண்டு 

என் ததைலயதைண முழுதும் 

எழுதப்பட்[.......... 

கண்ணீர் கவிதைதகள்..........!
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இனிக்கும் விஷம்.....

விட்டு வெசல்ல நிதைனக்தைகயில்

மனதைத வெதாட்டு நிறுத்தும்

மrதைலயின் அழுதைக தான்

உன் காதல்........!
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கண்ணீராய்

திதைகத்துதான் ஜேபாகிஜேறன்...... 

உன்னில் இருந்து மீண்டு 

மீfாத தூரம் வெசன்றபிறகும் 

என் இதைமஜேயாரம் 

கண்ணீராய் உறவாடும் 

உன் காதலால்............!
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அமாவாதைச நிலவு....

கவிதைதச் சரம் வெதாகுத்து........ 

கட்டுதைர ஜேபாட்டிக்கு சமர்பித்துவிட்டு 

பரிசிற்க்காய்  காத்திருக்கும் 

மாணவனாய்......... 

காத்திருக்கிஜேறன் 

உன் காதலுக்காய்!
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மறந்துவிட்ஜே[ன் மறப்பதற்ஜேக

மறந்துவிட்ஜே[ன் உன்தைன........

மறப்பதற்ஜேக!

உன்தைன இrந்து விட்[ ஜேபாதும்

என் உ[ல் இறந்து விட்[ ஜேபாதும்

 என் வெநஞ்சில் பதிந்து விட்[ காதல் 

கதைர வெதாட்டு க[ல் ஜேசரும் அதைலயாய் 

எப்வெபாழுதும் வாழும்

உனக்காய்..........!
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ஜேவண்டுவெமாரு வெ)ன்மம்

கனவுகள் மட்டும் வாழ்க்தைக என்றால் 

இரவுகள் மட்டும் ஜேபாதும் அன்ஜேப......... 

நிதைனவுகள் தான் வாழ்க்தைக என்றால் 

நிமி[ங்கள் ஒவ்வெவான்றும் ரணங்கள் என்ஜேபன்......... 

கனவுகள் ஏஜேனா கதைலந்து வெசல்ல 

இரவுகள் யாவும் இம்தைசகfாகின 

உன் நிதைனவுகfால்............... 

ஜேபாதும் உயிஜேர! 

உனக்காக வாழ்ந்த இந்த வெ)ன்மம் 

உன்ஜேனாடு வாr ஜேவண்டுவெமாரு வெ)ன்மம்......!
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உயிதைர வெதாதைலத்ஜேதன்

எப்ஜேபாது.......... 

உன்னில் வெதாதைலந்ஜேதன் 

என்று வெதரியவில்தைல! 

எங்கு........... 

உன்தைன வெதாதைலத்ஜேதன் 

என்றும் வெதரியவில்தைல! 

இப்ஜேபாது......... 

யாதைர ஜேத[ 

நான் வெதாதைலத்த உன்தைனயா? 

இல்தைல 

உன்னில் வெதாதைலந்த என்தைனயா?
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என்னுயிர் கள்வஜேன.......!

பிதைr ஏதும் இன்றி 

பிரம்மன் பதை[த்த 

முதல் மனிதன் நீ தாஜேனா!

விழி முழுதும் காதல்.......

நுனி மூக்கில் ஜேகாபம்.........

இதழ் நிதைறயும் புன்னதைக.......

அவ்வப்ஜேபாது இருக்கும் தாதை[.....

என 

கற்பதைனக்கும் எட்[ாத 

காவியம் நீய[ா!

வெசால்லில் அ[ங்கா கவிதைதஜேய

உன் விழிஜேயாடு என் விழி 

ஜேசர்தைகயில் 

காற்றில் கதைரந்து 

உன் நாசியில் சுவாசமாகிஜேறன்!

இதயம் வதைர அனுமதி தந்தாள் 

அதுஜேபாதுஜேம.......

என் உயிஜேர........!

உந்தன் உயிர் துடிப்பில் 

எந்தன் வெ)ன்மம் நீளுஜேம!
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நீ நான் ஜேபருந்து நிதைலயம்

காத்திருப்பு என்னஜேவா 

அஜேத ஜேபருந்து நிதைலயத்தில் தான்! 

இருந்தும் சில ஜேவறுபாடுகள்........ 

அன்று நீ....... 

இன்று நான்...... 

நான் வருவதால் காத்திருந்தாய் நீ........ 

நீ வரப்ஜேபாவதில்தைல என்று வெதரிந்தும் 

காத்திருக்கிஜேறன் நான்........ 

தைகயில் எனக்கான பரிசு[ன் 

காத்திருந்தாய் நீ..... 

வெநஞ்சம் முழுதும் உனக்கான 

காதலு[ன் மட்டும் காத்திருக்கிஜேறன் நான்......... 

ஐந்து நிமி[ சந்திப்பிற்காய் காத்திருந்தாய் நீ........ 

அஜேத ஐந்து நிமி[த்திற்காய் நானும் காத்திருக்கிஜேறன்........ 

உன் நிதைனஜேவாடும் 

அதைசவின்றி தூங்கும் கடிகார முட்கஜேfாடும்!
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எதிர்...... எதிஜேர......

உச்சி முதல் பாதம் வதைர 

ஒவ்வெவான்றாய் வடித்வெதடுத்ஜேதன்......

ஒரு நூறு கனவுகள் 

ஓராண்டு குறிப்புக்கள் 

என் எதிர்கால கணவனுக்காய்.........

ஓராயிரம் கற்பதைனகள்!

நான் வகுத்த வெநறிமுதைறயில்

ஒன்று கூ[ 

உன் வழிமுதைற இல்தைல......

ஒற்தைற பார்தைவயில் உதை[த்வெதறிந்தாய் 

என் உள்fக் கதவுகள்

யாவும்.......

இதுதான் காதலா?

கதைரயும் என் வெநாடிகள் 

உன் கரங்களில் 

சிதைறப்ப[ ஏங்கிஜேனன்.........

ஏஜேனா!

ஒளிரும் உன் அன்பில் 

வெமழுகாய் உருகிஜேனன்........

இரவில் நிலவாய் 

உதைன ஜேத[ 

இருளில் நிrலாய் 

ஏன் வந்தாய்.............?      
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காதலு[ன் காத்திருப்ஜேபன்

இருவிழியின் கருவிழியில் 

நமக்காய் ஜேசமித்த கனவுகள் யாவும் 

உதை[ந்த பனியாய் கதைரகிறது 

கண்ணீராய்...........! 

என்னுள் உன்ஜேனாடு 

நான் ஜேபச ஜேசகரித்த வார்த்தைதகள் யாவும் 

வெமாழியற்று சிதறிக்கி[க்கிறது 

எனததைற முழுதும் 

வெமௌனங்கfாய்.........! 

பா[ல் வரிகfாய் 

என்னு[ன் நீயிருந்த மணித்துளிகள் யாவும் 

நகர மறுத்து ஜேதங்கிக்கி[க்கிறது 

சாதைல ஓரங்களில் 

சருகுகfாய்...............! 

ஸ்ரீ ராமா வெ)யம் - ஜேபால் 

உன் வெபயதைர எழுதும் என் ஜேபனா முதைனகள் 

ஏஜேனா சித்தாந்தம் ஜேபசுகிறது 

கவிதைதயாய்.............! 

வெமாழியற்ற கண்ணீர் 

உயிரற்ற வெமௌனம் 

வfமற்ற சருகு 

வெபாருfற்ற கவிதைத 

இதைவஜேய என் வாழ்க்தைகயானது............! 

நீயில்லாமல் நித்தமும் இறக்கிஜேறன் 

நீ வருவாய் என்ற எண்ணத்தில் 

மீண்டும் பிறக்கிஜேறன்..........! 

விட்டில் சுற்றும் விfக்கின் 

சு[ராய் நீ இருக்க 

உன்தைன வெதா[ாமல் 

வெதாட்டு வெசல்லும் வெதன்றலாய் நானிருக்க 
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விதை[யில்லா வி[யம் ஒன்தைற வெகாடுத்துவிட்டு 

விதை[வெபற்று நீ வெசல்ல 

விடியும் வதைர அல்ல 

என் வாழ்வு முடியும் வதைர 

காத்திருப்ஜேபன் உனக்காய்............ 

காதஜேலாடு...........!
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உனக்வெகாரு ஜேகள்வி ........?

பகலின் வெநாடிகள் யாதைவயும்

இரவுகளில் எண்ணித்தீர்க்கிஜேறன்!

விழிநீர் கவி எழுதி

விரல் நுனியில் கிழித்வெதறிகிஜேறன்!!

நான் வெகாண்[ வெமாத்தக் காததைலயும்

வெமௌனமாய் வெமாழிவெபயர்க்கிஜேறன்!!!

இதயமாய் என்னுள் துடிக்கும்

உன் நிதைனதைவ

எழுத்துக்கfாய் கதைரக்கிஜேறன்!!!!

இருந்தும்

உன்தைன விலக

எடுத்து தைவத்த

ஒவ்வெவாரு காலடியும்

உன் திதைச ஜேநாக்கிஜேய பயணிக்க..........

இதுதான்  என்று

புரியும் முன்ஜேப

என் வெநஞ்சில்

இவன் தாவெனன்று

வெபாரித்து விட்[ உன் வெபயரில்

நிதைலத்து விட்[  என் வாழ்தைவ

எப்படி மீட்ஜேபன[ா? 
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உங்கள் வெபான்னான ஜேநரத்தைத என் கவிதைதகளு[ன் வெசலவிட்[தைமக்கு நன்றி.

இந்த புத்தகம் எனது முதல் முயற்சி. உங்கள் கருத்துக்கள் குதைறகதைf கதைfயவும், திறதைமதைய 
ஜேமம்படுத்தவும் உதவும். உங்கள் விமர்சனத்திற்காய் மின்அஞ்சல்  மீது விழி தைவத்து காத்திருக்கிஜேறன்.

 Mail ID: idhayathinidhayam@yahoo.com 

நன்றி.

உங்கள்

கவிதா காசிமணி.
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